
आफ्नो पहिलनो कनोभीड-१९ खनोप लगाई 
सकेका व्यक्तििरूकनो लागग जा्कारी

 कनोभीड-१९ खनोप 

 के अपेक्ा ग न्े 

कनोभीड-१९ खनोप
आफैलाई बचाउनुहोस्।
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बबषय-सुचीहरू
यसको नकारात्मक असरहरू के हो?

के मलाई खोपबाट कोभीड-१९ लाग्न सक्छ? 

के म मेरो खोप लगाए पछ्छ सामान्य पहहलाको गबिबिधिहरू 
गन्न सक्ुछ?

अब मलाई अगाडी के गनु्नप्छ्न?

यहि मेरो अकको भेटमा मलाई सन्ो ्ैछन भने मैले के गनु्नप्छ्न? 

मलाई खोपले के रक्ा गनने्छ? 

मैले खोप लगाए पछ्छ के मैले कसैलाई कोभीड-१९ सान्न 
सक्ुछ?

अधिक जा्कारीिरूकनो लागग कृपया कनोरनो्ाभाइरसकनो जा्कारी पराचामा 
तपाईंकनो खनोपकनो सम्भवत ्कारात्मक असरिरू सहित पिेंलनो काडचामा 
खनोजी गरेर पढ्् िुनोस।्

तपाईं उिी वेबसाइटमा शंकास्पद ्कारात्मक असरिरू वा पिेलनो काडचा 
अ्पु्रयनोग डाउ्लनोड गरेर पन् ररपनोटचा ग च्ा सकु्हु्ेछ।

coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk

https://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk/
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सबैभन्ा पहिला जनो मान्स कनोभीड-१९ कनो जटटलतािरूमा बढी 
जनोखखममा भइरिेका छ् ्कनोभीड-१९ खनोपकनो प्रस्ाव गररनछ। 

िपाईंलाई प्रिान गररएको खोप मेहडधसन र स्ास्थ्य सेिा रेगुलेटरी 
एजेन्ी (MHRA) द्ारा सुरक्क्ि र प्रभािकारी रूपमा अनुमोहिि 
मध्ेको पहहलो हो। 

िपाईंले भख्नर आफनो पहहलो खुराक प्राप्त गनु्नभयो र अब िपाईंले 
अकको भेटमा उपस्थिि हुने योजना बनाउनु प्छ्न। यो पचा्न अब के गनने 
भन्े एउटा माग्निर्नन हो।

बलेायिमा िईु प्रकारका कोभीड-१९ खोपहरू ्छन ्जनु अनुमोहिि 
भए पछ्छ प्रयोग गन्न सहकन्छ। बिनीहरू िबुलैाई उत्तम सुरक्ा 
प्रिान गन्न िईु खुराकको आिश्यक पि्न्छ। िबुलैाई क्लिबनकल 
परीक्णहरूमा सुरक्क्ि र प्रभािकारी िेखाइएको ्छ। 

बिज्ञहरूको स्िन्त्र समूहले धसफाररस गरेको ्छ हक एनएचयस ले यी 
खोपहरू संक्रमणको जोखखममा पनने र जो सुकैलाई सन्न सके् गम्ीर 
जहटलिाहरूको पीडा हुने व्यक्तिहरूलाई प्रिान गि्न्छ। 

यसमा हरेचाह गृहहरूको िदृ्ध ियस्कहरू र अग्रणी स्ास्थ्य र सामाजजक 
हरेचाहकममीहरू समािरे ्छन।् जब अधिक खोप उपलब्ध हुन्छ, खोपहरू 
अन्य जोखखमका माबनसहरूलाई छ्छटो भन्ा छ्छटो उपलब्ध गररने्छ।
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यसकनो ्कारात्मक असरिरू के िनो?
सब ैऔषधिहरू जस् ैखोपले नकारात्मक असरहरु बनम्त्ाउन सक्छ। 
िरैे जसो यी हल्ा र ्छोटो अिधिका हुन,् र सबजैनाले बिनीहरूलाई 
पाउँिैनन।् यहि िपाईसँग पहहलो खुराक पछ्छ लक्णहरू ्छन ्भने 
िपाईलाई अझ ैिोस्ो खुराक आिस्यक प्छ्न। हुनि िपाईले पहहलो 
खुराकबाट केही सुरक्ा पाउन सकु्हुन्छ, िोस्ो खुराकले िपाईलाई 
भाइरस बबरूद्ध सबभन्ा राम्ो सुरक्ा हिन्छ।

िेरै सामान्य ्कारात्मक असरिरू समावेश छ्:्

• िपाईलाई खोप हिइएको ठाउँ पाखुरामा पीडािायी, भारी अनुभब 
र कोमलिा हुन ु। यो खोपको लगभग १-२ हिनहरू पछ्छ सबभैन्ा 
खराब हुन जान्छ 

• थहकि महसुस हुने
• टाउको िखुने
• सामान्य िखुाइहरू, िा हल्ा फ् ूजस्ो लक्णहरू

यद्यपी ज्वरो लाग्ने महसुस िईु िेखख िीन हिनहरूको लागग असामान्य 
हो, उच्च िापक्रम असामान्य हो र यसले िपाईलाई कोभीड-१९ िा 
अकको संक्रमण िेखाउन सक्छ (पृष्ठ ५ मा सल्ाह हेनु्नहोस)्। असामान्य 
नकारात्मक असर ग्रन्थिहरूमा सूजन हो। िपाईं प्ाराधसटामोलको 
सामान्य खुराक छलन सकु्हुन्छ (प्ाकजजगंको सल्ाह अनुसरण 
गनु्नहोस)् र राम्ो महसुस गन्न बिश्ाम छलन सकु्हुन्छ।

यी लक्णहरू सामान्यिया एक हप्ता भन्ा कम रहन्छन।् यहि िपाईको 
लक्णहरु खराब हँुिै गएको िेखखन्छ िा िपाई चचन्तिि हुनुहुन्छ भने, 
एनएचयस १११ मा कल गनु्नहोस।् यहि िपाइँ डाक्टर िा नस्नको 
सल्ाह छलनुहुन्छ भने, बनजचिि गनु्नहोस ्हक िपाइँ उनीहरूलाई िपाइँको 
खोपको बारेमा बिाउनु भएको ्छ (उनीहरूलाई खोप काड्न िेखाउनुहोस)् 
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िाहक बिनीहरूले िपाइँलाई राम्री जाचँ्न सकुन। िपाईले पहलेो 
काड्न योजनाको माध्मबाट भ्ाक्सिन र औषधिहरूको रंकास्पि 
नकारात्मक असरहरू ररपोट्न गन्न सकु्हुन्छ। 

कोरोनाभाइरस पहेंलो काड्न खोजी गरेर िपाईं यो अनलाइन गन्न िा 
पहलेो काड्न अनुप्रयोग डाउनलोड गरेर गन्न सकु्हुन्छ।

के मलाई खनोपबाट कनोभीड-१९ लाग्न सकछ? 
िपाइँ खोपबाट कोभीड-१९ लाग्न सकै्न िर कोभीड-१९ लाग्न 
सम्ब ्छ र महसुस गनु्नहुन् िपाईसँग खोप लगाउने बनयकु्ति पछ्छ 
लक्णहरू ्छन।् 

कनोभीड-१९ कनो सबै भन्ा मित्वपूरचा लक्रिरू न्म्न मधे् कु्ै 
एककनो भखचारकनो शुरुआत िनो:

• नया ँबनरतिर खोकी
• उच्च िापमान
• िपाईको स्ाभाबिक स्ाि िा गन्धको क्य, िा पररिि्नन हुन,ु 

(anosmia)।
यद्यबप खोपका एक िा िईु हिन क्भत्र हल्ा ज्वरो िेखा पन्न सक्छ, 
यहि िपाईंसँग कुनै अन्य कोभीड लक्णहरू ्छन ्िा िपाईंको ज्वरो 
लामो समयसम्म रहन्छ भने, घरमा बस्हुोस ्र परीक्णको प्रबन्ध 
गनु्नहोस।्

यहि िपाईंलाई लक्णहरूको बारेमा बहि जानकारीको आिश्यकिा ्छ भने 
www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
symptoms/ हनुे्नहोस्

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/
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के म मेरनो खनोप लगाए पछछ सामान्य गनतनवधििरूमा जा् 
सकछु?
हो, जबसम्म िपाई राम्ो महसुस गनु्नहुन्छ, िपाई काम गन्न सक्म 
हुनुपि्न्छ। यहि िपाईंको पाखुरा बिरेष रुपले िखुेको ्छ भने िपाईलाई 
भारी उठाउन गाह्ो लाग्न सक्छ। यहि िपाई अस्थि िा िरैे थाकेको 
महसुस गनु्नहुन्छ भने िपाईले आराम गनु्न पि्न्छ र मेक्रनरी सामान 
चलाउन िा डा्ईक्भगंबाट बचु्न पि्न्छ। 

अब मलाई अगाडी के ग्ुचापछचा?
िपाईंको िोस्ो भेटमा भाग छलने योजना बनाउनुहोस।् िपाईंसँग रेकड्न 
काड्न हुनुपि्न्छ र िपाईंको अकको भेट ३ र १२ हप्ताहरुको बीचमा 
हुनुपि्न्छ। िपाईलाई सब ैभन्ा राम्ो सुरक्ा हिन एउटै खोपको िबु ै
खुराकहरू हुनु महत्त्वपूण्न ्छ। 

यटद मेरनो अकको भेटमा म ठीकै छै् भ्े मैले के ग्ुचापछचा?
यहि िपाई अस्थि हुनुहुन्छ भने, खोप नछलएसम्म प्रबिक्ा गनु्न उत्तम 
हुन्छ, िर िपाईले यथासक्ो चाडँो भन्ा चाडँो छलनु पि्न्छ। यहि िपाई 
आइसोलेरनमा हुनुहुन्छ, कोभीड-१९ परीक्णको प्रबिक्ा गिदै हुनुहुन्छ िा 
िपाईं स्थि हुनुहुन्छ भन् ेकुरामा अबनजचिि हुनुहुन्छ भन ेिपाईले खोप 
भेटमा भाग छलनु हुिैन।

Make sure you keep this record 
card in your purse or wallet

Don’t forget your

COVID-19 vaccination

 

For more information on the 
COVID-19 vaccination or what 
to do after your vaccination, 
see www.nhs.uk/covidvaccine

Protect yourself.

तपाइँकनो काडचा सुरक्क्त 
राख्िुनोस ्र न्श्चित ग्ुचािनोस ्
हक तपाइँकनो अकको खरुाक 
प्राप्त ग च्ा अकको भेट हुनछ। 
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मलाई खनोपले के रक्ा ग न्ेछ? 
कोभीड-१९ खोपले िपाईंको कोभीड-१९ रोगबाट पीहडिको 
सम्ािनालाई कम गि्न्छ। प्रते्क खोप बिक्भन् बबक्भन् िेरहरुमा 
२०,००० भन्ा बिी माबनसहरुमा परीक्ण गरीएको ्छ र सुरक्क्ि रहकेो 
िेखाइएको ्छ। 

िपाईंको ररीरलाई यो खोपको पहहलो खुराकबाट केही सुरक्ा हुनको 
लागग एक िा िईु हप्ता लाग्न सक्छ। सब ैऔषधिहरू जस् ैकुनै पबन खोप 
पूण्न रूपमा प्रभािकारी हँुिैन र िपाईंको ररीरलाई खोपबाट सुरक्ा बनमा्नण 
हुन केही हप्ता लाग्छ। केही व्यक्तिलाई अझ ैपबन खोप लगाए पबन 
कोभीड-१९ लाग्न सक्छ, िर यसले कुनै पबन संक्रमणको गम्ीरिालाई 
कम गनु्नपि्न्छ।

के म कसैलाई कनोभीड-१९ सा च्ा सकछु, अब मैले खनोप 
लगाएकनो छु?
खोपले िपाईंलाई कोभीड-१९ संक्रमण हिन सकै्न, र पूण्न मात्राले 
िपाईंलाई गम्ीर बबरामी हुन ेसम्ािना कम गि्न्छ। हामीलाई थाहा 
्ैछन हक यसले िपाईंलाई भाइरस लाग्न र सान्नबाट रोक्छ हक सकै्न, िर 
हामी यो जोखखम कम गनने आरा ग्छछौं। त्सो भए, िपाईको िरपरका 
माबनसहरूलाई बचाउनको लागग िपाईको थिानीय क्ते्रमा बनिनेरन 
अनुसरण गनु्न महत्वपूण्न ्छ। 

तपाईं आफु र आफ्नो पररवार, साथीिरू र सिकममीिरु लाई बराउ् 
अझै आवश्यक पदचाछ:

• सामाजजक िूरीको अभ्ास गनु्नहोस्
• अनुहारमा मास्क लगाउनुहोस्
• ध्ानपूि्नक र बारम्ार आफनो हाि िनुुहोस ्
• हालको माग्निर्नन अनुसरण गनु्नहोस ् 

www.gov.uk/coronavirus

http://www.gov.uk/coronavirus
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हुने्छ 

कोभीड-१९ बिरेष गरी बोल्ा िा खोक्ा नाक िा मुखबाट 
बाहहर बनकाछलएको थोपाहरू माफ्न ि फैछलएको ्छ। िूबषि 
िस्ुहरू र सिहहरूको सम्पक्न  पछ्छ िपाईंको आखँा, नाक र 
मुख ्छोएर पबन आउन सक्छ।

समझ्िुनोस्

खोप, जोखखममा पनने िी सबैलाई मद्दि गनने सुरक्ा गन्न। 

यहि िपाईंलाई कोक्भड-१९ खोपका बारे थप जानकारी आिश्यक ्छ 
भने कृपया www.nhs.uk/conditions/coronavirus-
covid-19/coronavirus-vaccination/coronavirus-
vaccine/ मा जानुहोस्
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